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Resumo 

 

Este trabalho visa criar um conteúdo de informações sobre o tema futebolístico no 

âmbito transacional na exportação dos jogadores do Brasil. Destaca as burocracias e 

como as transações financeiras deste ramo milionário figuram na receita do país. 

Nossa análise versará sobre as etapas da negociação que viabilizam a transferência 

de atletas do futebol brasileiro para o exterior, verificando o que ocorre para o sucesso 

da mesma e o que pode inviabilizá-la, tomando como exemplo casos atuais, com 

tramitações legais e consequências do não cumprimento das etapas. Pretende-se 

desta forma, acentuar as relações que permeiam a comercialização de atletas no 

mercado esportivo e sua similaridade com o comércio exterior de serviços, relatando 

seu impacto para a economia nacional, o papel dos jogadores e os procedimentos 

fiscais e aduaneiros para este fim. 

 

Palavras chave: Futebol; Transferência; Jogadores; Atletas; Comercio Exterior de 

Serviço; FIFA; CBF. 

 

Introdução 

O mercado dos esportes movimenta mundialmente cifras bilionárias, em 

especial o futebol, que sempre atrai a atenção de jovens de todo o Brasil que sonham 

em fazer uma boa carreira no exterior.  

O negócio desenvolvido e realizado sobre cada jogador pode envolver números 

exorbitantes e, como consequência, trâmites ainda mais burocráticos e complexos. 

Esses tramites envolve diretamente deveres como cidadão a serem cumpridos, junto 

ao fisco e a Receita Federal. 

Para uma análise consistente e viável tendo em vista a dimensão do setor na 

atualidade, restringimos a nossa pesquisa aos seguintes aspectos: agenciamento, 

cadastro regular na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), negociações que 

celebram os contratos de trabalho, formação desportiva, contratos de intermediação, 

regras, direitos de imagem. 

O proposito desse trabalho é realizar análises através de estudos de casos 

sobre as transações efetuadas com jogadores de futebol brasileiros exportados para 

o exterior, especificamente direcionando as transações que ocorrem para o mercado 

asiático, sobre uma concepção de relação “jogador versus produto”, apresentando os 
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métodos mais comumente utilizados para realização das transações e como isso 

implica diretamente no comércio futebolístico. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

O objetivo geral desse trabalho é analisar o comércio internacional de serviços 

e/ou produtos que teve um dos maiores superávits em 2018, dentro das 

regulamentações de todos os órgãos ou instituições que registram o comércio exterior 

de jogadores de futebol. 

 

Objetivos Específicos 

 Analisar o sistema de transferência de jogadores e as etapas da transação, 

bem como as regras exigidas pelas instituições nacionais e internacionais, sob um 

ponto de vista do comércio internacional comparando com o sistema de exportação 

de serviços e se utilizando do exemplo das informações publicadas da transferência 

de jogadores que se destacam dentro da proposta desse tema. 

 

Metodologia 

Este trabalho consiste em uma pesquisa qualitativa, exploratória e de natureza 

aplicada devido a análise ocorrer através de um estudo de caso com perspectiva de 

avaliação transversal. Devido a natureza das informações relativas ao estudo 

evidenciaremos também uma abordagem quantitativa por conta de a análise dos 

processos estar relacionada aos dados registrados estatisticamente pelos sites 

oficiais da Federação Internacional de Futebol (FIFA), da Confederação Brasileira de 

Futebol (CBF) e do Ministério do Desenvolvimento da Industria e Comercio Exterior 

(MDIC). 

 

Desenvolvimento 

O futebol é um entretenimento gerador de muito lucro e tem espetáculos e 

apresentações em campos que mostram a desenvoltura de times de futebol que 

podem ser observados atualmente com grandes astros, os seus jogadores, muito 

valorizados que podem atuar tanto dentro como fora de campo, como em campanhas 

publicitarias e divulgações de marcas. 
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Comparado com o início da história do futebol chega a ser assustadoramente 

alto as cifras envolvendo transações: compra de jogadores, transferências, direitos de 

patrocínio e imagem, eventos de clubes grandes e tradicionais. Todos têm um custo 

elevado e o seu ganho é muitas vezes compensatório. Segundo o Demonstrativo 

Financeiro de 2017 divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a receita 

bruta sob as licenças e transferências de 2017 é de 2.420 em milhares de reais. 

Existem muitos detalhes relacionados à negociação de transferência a serem 

cumpridos por os jogadores e clubes junto às organizações de cada país sobre os 

quais qualquer jogador precisa respeitar para a transação ser efetivada com êxito. 

Sob o ponto de vista técnico pode-se considerar que transferência de jogadores 

ao exterior é uma forma de exportação de serviços, de acordo com o Guia Básico de 

Exportação de Serviços do Ministério da Economia, Industria, Comercio Exterior e 

Serviços (MDIC 2017). 

 De acordo com SANTOS (2013) a mudança do sistema de controle dos 

registros de negociações bilaterais entre clubes para a transferência dos jogadores se 

iniciou em 2007, no congresso da FIFA, alterando todo acúmulo dos papeis físicos 

para um controle on-line totalmente transparente principalmente para análise de 

autoridades que regem os clubes. 

Para que o processo de transferência do jogador seja efetuado deve-se seguir 

os passos descritos no documento do Regulamento nacional de registro e 

transferência de atletas de futebol da Confederação Brasileira de Futebol (2018). É 

importante destacar que toda a seção VII do Regulamento nacional de registro e 

transferência de atletas de futebol passa as instruções para jogadores que são ou não 

profissionais. 

Para os atletas que já estão na carreira profissional existem mais instruções no 

regulamento da FIFA/TMS (Transfer Marching System) que devem ser obedecidas. 

De acordo com o regulamento da CBF somente depois da chegada do Certificado de 

Transferência Internacional (CIT), e a liberação da CBF é que será possível o registro 

do atleta no clube estrangeiro e a publicação no BID (Boletim Informativo Diário da 

CBF). Além do que os clubes internacionais só podem fazer o pedido de transferência 

dos atletas profissionais durante dois períodos anuais definidos pela CBF. Num 

desses períodos destaca-se a saída do atleta Rodrygo Silva de Goes que jogava para 

o Santos e teve a sua transferência para o Real Madrid no valor de 40 milhões de 

Euros (Transfer Markt). 
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Resultados Preliminares 

Evidenciamos as etapas de transferência de jogadores analisando suas fases 

e comparamo-las às etapas do comércio exterior de serviço comum regulamentado 

pelo MDIC. Verificamos que existem similaridades entre transações do mercado 

futebolístico e as etapas de serviço comum regulamentadas pelo MDIC.  

Procuramos demonstrar as principais dificuldades para a transação de 

jogadores envolvendo desvios/evasão de divisas de forma negligenciada, praticada 

tanto por agenciadores do futebol quanto por clubes ou pelo próprio jogador, seja ela 

de forma proposital ou de forma acidental (uma das hipóteses é por desconhecimento 

à legislação pertinente). 
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